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Capitolul 1 
 

 
1. Pavlos [Pau/loj] și Timoteos [Timo,qeoj], robii lui 

Hristos Iisus, tuturor Sfinților în Hristos Iisus, celor 
care sunt în Filippi [Fili,ppoi], împreună cu episcopii 
[evpisko,poij] și diaconii [diako,noij]:  

2. har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl 
nostru, și [de la] Domnul Iisus Hristos!  

3. Mulțumesc Dumnezeului meu peste toată 
pomenirea voastră [evpi. pa,sh| th/| mnei,a| ùmw/n].  

4. [Căci] totdeauna, în toată rugăciunea mea 
pentru voi toți, cu bucurie am făcut rugăciune [meta. 
cara/j th.n de,hsin poiou,menoj],  

5. pentru părtășia voastră întru Evanghelie [evpi. 
th/| koinwni,a| ùmw/n eivj to. Euvagge,lion], din ziua cea 
dintâi [și] până acum1.   

6. De aceea sunt încredințat, că Cel care a 
început în voi lucrul cel bun [e;rgon avgaqo.n] îl va 
desăvârși până [în] ziua lui Hristos Iisus!  

7. Așa cum drept este mie a gândi [fronei/n] 
aceasta despre voi toți. Fiindcă vă am în inima mea pe 
voi [dia. to. e;cein me evn th/| kardi,a| ùma/j] și în lanțurile 
mele [e;n te toi/j desmoi/j mou] și în apărarea și 
adeverirea Evangheliei [evn th/| avpologi,a| kai. bebaiw,sei 
tou/ Euvaggeli,ou], împreună-părtași [cu] mine ai harului 
fiind voi toți [sugkoinwnou,j mou th/j ca,ritoj pa,ntaj ùma/j 
o;ntaj].  

8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă doresc 
pe voi toți în milostivirile lui Hristos Iisus [ma,rtuj ga,r 
mou ò Qeo,j w`j evpipoqw/ pa,ntaj ùma/j evn spla,gcnoij 
Cristou/ VIhsou/].  

9. Și aceasta mă rog, ca iubirea voastră încă mai 
mult și mai mult să sporească în cunoaștere și [în] 
                                                 

1 Din prima zi în care ați devenit creștini și până azi.  
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toată înțelegerea [kai. tou/to proseu,comai( i[na h̀ avga,ph 
ùmw/n e;ti ma/llon kai. ma/llon perisseu,h| evn evpignw,sei kai. 
pa,sh| aivsqh,sei], 

10. întru a cerca voi pe cele deosebite [eivj to. 
dokima,zein ùma/j ta. diafe,ronta], ca să fiți curați și fără-
pată întru ziua lui Hristos [i[na h=te eivlikrinei/j kai. 
avpro,skopoi eivj h̀me,ran Cristou/],  

11. umpluți de rodul dreptății [peplhrwme,noi 
karpo.n dikaiosu,nhj], care [este] prin Iisus Hristos 
[umpluți de rodurile dreptății, care (sunt) prin Iisus 
Hristos (peplhrwme,noi karpw/n dikaiosu,nhj tw/n dia. 
VIhsou/ Cristou/)2], întru slava și lauda lui Dumnezeu 
[to.n dia. VIhsou/ Cristou/ eivj do,xan kai. e;painon Qeou/].  

12. Și vreau [ca] voi să cunoașteți, fraților, că cele 
[petrecute] cu mine au venit [în viața mea] mai mult 
întru sporirea Evangheliei [ma/llon eivj prokoph.n3 tou/ 
Euvaggeli,ou evlh,luqen].  

13. Astfel încât lanțurile mele în Hristos s-au 
făcut cunoscute în tot pretoriul4 și tuturor celorlalți 

[w[ste tou.j desmou,j mou fanerou.j evn Cristw/| gene,sqai evn 
o[lw| tw/| praitwri,w| kai. toi/j loipoi/j pa,sin].  

14. Și cei mai mulți [dintre] frații în Domnul [tw/n 
avdelfw/n evn kuri,w|], încredințați [prin] lanțurile mele 
[pepoiqo,taj toi/j desmoi/j mou], îndrăznesc mai mult 
[perissote,rwj tolma/n], fără-frică [avfo,bwj], a spune 
cuvântul [to.n lo,gon lalei/n]5.  
                                                 

2 Text existent în GOC și în Biblia de la 1688. În MGK textul e 
aproape identic în afară de forma verbală: plh,reij karpw/n dikaiosu,nhj 
tw/n dia. tou/ VIhsou/ Cristou/. În VUL e la singular ca și în GNT: „repleti 
fructu iustitiae per Christum Iesum [umpluți de rodul dreptății prin 

Hristos Iisus]”.  
3 De aici vine numele Sfântului Mare Mucenic Procopie (pomenit 

pe 8 iulie): cel sporit, cel avansat în viața duhovnicească.  
4 Reședința guvernatorului unei provincii. A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Praetorium.  
5 Fiind încredințați/ întăriți în credință prin chinurile mele 

pentru Domnul și ei încep să Îl propovăduiască cu îndrăzneală pe 
Hristos. 
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15. [Însă] unii [Îl] propovăduiesc pe Hristos din 
invidie și [duh de] ceartă [dia. fqo,non kai. e;rin], dar 
[sunt] și alții [care Îl propovăduiesc] din bunăvoire 
[diV euvdoki,an]!   

16. Unii din iubire [Îl propovăduiesc pe Hristos], 
știind că eu stau6 [aici] întru apărarea Evangheliei [eivj 
avpologi,an tou/ Euvaggeli,ou],     

17. dar alții Îl propovăduiesc pe Hristos din [duh 
de] ceartă, nu curat [ouvc àgnw/j], gândind a ridica 
necaz lanțurilor mele [oivo,menoi qli/yin evgei,rein toi/j 
desmoi/j mou]7.   

18. Pentru ce [aceasta]? Numai că, [în] tot felul, 
fie [cu] motiv, fie [în] adevăr [ei;te profa,sei ei;te 
avlhqei,a|], Hristos este propovăduit, și în aceasta mă 
bucur.  

19. Căci știu că aceasta mi se va întoarce întru 
mântuire [tou/to, moi avpobh,setai eivj swthri,an], pentru 
rugăciunea voastră și [prin] ajutorul Duhului lui Iisus 
Hristos [evpicorhgi,aj tou/ Pneu,matoj VIhsou/ Cristou/],   

20. după dorita-așteptare și nădejdea mea [kata. 
th.n avpokaradoki,an kai. evlpi,da mou], că în nimic [nu] voi 

fi rușinat, ci, în toată îndrăzneala, ca totdeauna, și 
acum va fi slăvit Hristos în trupul meu [megalunqh,setai 
Cristo.j evn tw/| sw,mati, mou], fie prin viață, fie prin 
moarte.  

21. Căci mie a trăi [este] Hristos [evmoi. ga.r to. zh/n 
Cristo.j] și a muri un câștig [kai. to. avpoqanei/n ke,rdoj].  

22. Iar dacă [acum sunt în ipostaza de] a trăi în 
trup [eiv de. to. zh/n evn sarki,], aceasta îmi [este] roada 
lucrului [tou/to, moi karpo.j e;rgou]8, și ce voi alege [să 

fac] nu cunosc [kai. ti, ai`rh,somai ouv gnwri,zw].  

                                                 
6 Cu sensul: eu sufăr aici.  
7 Vrând să îmi sporească durerea suferinței mele.  
8 Dacă sunt în trup, dacă încă trăiesc, e pentru a înmulți roada 

propovăduirii mele.  
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23. Și sunt greu-apăsat din amândouă [părțile] 
[sune,comai de. evk tw/n du,o]: având dorința de a fi 
dezlegat [de trup] și a fi cu Hristos [th.n evpiqumi,an e;cwn 
eivj to. avnalu/sai kai. su.n Cristw/| ei=nai] – [întrucât 

aceasta este cu] mult mai bine [pentru mine] –  
24. dar rămânând [în] trup mai-folositor [este] 

pentru voi [to. de. evpime,nein ÎevnÐ th/| sarki. avnagkaio,teron 
diV ùma/j].    

25. Și aceasta încredințându-mă, știu că voi 
rămâne9. Și voi rămâne lângă voi toți, întru sporirea 
voastră [eivj th.n ùmw/n prokoph.n] și [spre] bucuria 
credinței [cara.n th/j pi,stewj], 

26. pentru ca lauda voastră să sporească în 
Hristos Iisus în[tru] mine, prin a mea venire din nou 
către voi [dia. th/j evmh/j parousi,aj pa,lin pro.j ùma/j].  

27. Numai să trăiți cu vrednicie Evanghelia lui 
Hristos [mo,non avxi,wj tou/ Euvaggeli,ou tou/ Cristou/ 
politeu,esqe], ca, fie venind și văzându-vă, fie lipsind, 
să aud despre voi că stați într-un duh, [într]-un suflet, 
împreună-luptându-vă [sunaqlou/ntej] [pentru] credin- 
ța Evangheliei [th/| pi,stei tou/ Euvaggeli,ou] 

28. și neînspăimântându-vă [mh. pturo,menoi] în 
nimic de cei potrivnici [evn mhdeni. ùpo. tw/n avntikeime,- 
nwn]! [Lucru] care lor le este semn al nimicirii [e;ndeixij 
avpwlei,aj] iar [pentru] voi al mântuirii. Și aceasta [este] 

de la Dumnezeu [kai. tou/to avpo. Qeou/]!  
29. Căci vi s-a dat vouă, pentru Hristos [o[ti ùmi/n 

evcari,sqh to. ùpe.r Cristou/], nu numai a crede întru El, 

ci și a pătimi pentru El [ouv mo,non to. eivj Auvto.n 
pisteu,ein avlla. kai. to. ùpe.r Auvtou/ pa,scein], 

30.  având aceeași luptă, [în] ce fel ați văzut în 
mine și o auziți în mine acum [to.n auvto.n avgw/na 
e;contej( oi-on ei;dete evn evmoi. kai. nu/n avkou,ete evn evmoi,].  

 

                                                 
9 În trup, în această viață.  
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Capitolul 2 
 

 
1. Deci, dacă [este în voi] vreo mângâiere în 

Hristos [para,klhsij10 evn Cristw/|], dacă [este] vreo 
încurajare a iubirii [paramu,qion avga,phj], dacă [este] 
vreo părtășie a Duhului [koinwni,a Pneu,matoj], dacă 
[este] vreo milostivire și îndurare,  

2. pliniți-mi bucuria ca aceeași să gândiți, având 
aceeași iubire, [fiind] împreună-într-un-suflet [su,myu- 
coi], una gândind [to. e]n fronou/ntej]!  

3. [Nu faceți] nimic din [duh de] ceartă [mhde.n 
katV evriqei,an], nici din slavă-deșartă [mhde. kata. kenodo- 
xi,an], ci, [în] smerenia-minții [tapeinofrosu,nh|],  
socotiți-vă unii pe alții a-fi-mai-presus-decât [ùper- 
e,contaj] voi înșivă.   

4. Nu căutați fiecare pe ale voastre, ci fiecare [și] 
pe ale altora [mh. ta. e`autw/n e[kastoj skopou/ntej avlla. 
Îkai.Ð ta. e`te,rwn e[kastoi]!  

5. Aceasta să gândiți în voi, care [este] și în 
Hristos Iisus,  

6. Care în chipul lui Dumnezeu fiind [Ὃj evn 
morfh/| Qeou/ ùpa,rcwn], nu a socotit răpire [ouvc àrpagmo.n 
h̀gh,sato] a fi asemenea lui Dumnezeu [to. ei=nai i;sa 
Qew/],  

7. ci S-a golit pe Sine [avlla. Ἑauto.n evke,nwsen], 
luând chipul robului [morfh.n dou,lou labw,n], [și] 
făcându-se în asemănarea oamenilor [evn òmoiw,mati 
avnqrw,pwn geno,menoj]! Și [la] înfățișare aflându-Se ca 
om [kai. sch,mati eùreqei.j w`j a;nqrwpoj], 

8. S-a smerit pe Sine [evtapei,nwsen Ἑauto.n], 
făcându-Se ascultător până la moarte [geno,menoj 

                                                 
10 De unde vine paraclis. Care e rugăciunea prin care ne 

mângâiem sufletul în mod duhovnicește sau, mai bine zis, în care 
suntem mângâiați duhovnicește de Dumnezeu.  
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ùph,kooj me,cri qana,tou], și [încă] moarte de cruce 
[qana,tou de. staurou/]. 

9. De aceea și Dumnezeu L-a preaînălțat pe El 
[dio. kai. ò Qeo.j Auvto.n ùperu,ywsen] și I-a dăruit Lui 

nume [evcari,sato Auvtw/| to. o;noma] mai-presus de tot 
numele [to. ùpe.r pa/n o;noma], 

10. ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se 
plece [i[na evn tw/| ovno,mati VIhsou/ pa/n go,nu ka,myh|], al- 

celor-cerești [evpourani,wn] și al-celor-pământești [evpi- 
gei,wn] și al-celor-de-sub-pământ [katacqoni,wn], 

11. și toată limba să mărturisească că Domn [este] 
Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl [kai. 
pa/sa glw/ssa evxomologh,shtai o[ti Ku,rioj VIhsou/j Cristo.j 
eivj do,xan Qeou/ Patro,j]. 

12. De aceea, iubiții  mei [avgaphtoi, mou], precum 

totdeauna ați ascultat – nu numai ca în prezența mea 
[evn th/| parousi,a| mou], ci acum [cu] mult mai mult în 
absența mea [evn th/| avpousi,a| mou] –, [vă rog]: cu frică și 
cutremur lucrați mântuirea voastră [meta. fo,bou kai. 
tro,mou th.n e`autw/n swthri,an katerga,zesqe]!   

 13. Căci Dumnezeu este Cel care lucrează 
[evnergw/n] în voi și a vrea și a lucra pentru bunăvoire 
[to. qe,lein kai. to. evnergei/n ùpe.r th/j euvdoki,aj].    

14. Faceți toate fără cârtire [cwri.j goggusmw/n] și 
[fără] îndoială [dialogismw/n]!  

15. Ca [astfel] să fiți fără-prihane [a;memptoi] și 
curați [avke,raioi], fii ai lui Dumnezeu nepătați [te,kna 
Qeou/ a;mwma] în mijlocul [acestui] neam strâmb 

[skolia/j] și stricat [diestramme,nhj], în care străluciți ca 
stelele în lume [evn oi-j fai,nesqe w`j fwsth/rej evn ko,smw], 

16. ținând-tare cuvântul vieții [lo,gon zwh/j evpe,con- 
tej], întru lauda mea întru ziua lui Hristos. [Arătând 
astfel,] că nu întru zadar am alergat, nu întru zadar 
m-am trudit [o[ti ouvk eivj keno.n e;dramon ouvde. eivj keno.n 
evkopi,asa].  
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17. Și chiar dacă mă jertfesc pentru jertfa și 
liturghia/ slujirea credinței voastre [avlla. eiv kai. 
spe,ndomai evpi. th/| qusi,a| kai. leitourgi,a| th/j pi,stewj 
ùmw/n], mă bucur și împreună-mă-bucur [cu] voi toți 

[cai,rw kai. sugcai,rw pa/sin ùmi/n]!   
18. Și același [lucru să faceți] și voi: bucurați-vă 

[cai,rete] și împreună-bucurați-vă [cu] mine [kai. sug- 
cai,rete, moi]!  

19. Și nădăjduiesc în Domnul Iisus a trimite 
repede pe Timoteos la voi, ca și eu [să fiu cu] bun-
suflet [euvyucw/], știind cele despre voi [gnou.j ta. peri. 
ùmw/n]. 

20. Căci nu am [pe altul, în afară de el,] 

asemenea-la-suflet [ivso,yucon] [cu mine], care, cu 
adevărat, se va îngriji de cele privitoare la voi [o[stij 
gnhsi,wj ta. peri. ùmw/n merimnh,sei]!  

21. Căci toți caută cele ale lor, nu cele ale lui Iisus 
Hristos [oi` pa,ntej ga.r ta. e`autw/n zhtou/sin( ouv ta. VIhsou/ 
Cristou/].  

22. Iar cercarea [th.n dokimh.n] lui11 o cunoașteți. 
Căci ca fiul părintelui a slujit [împreună] cu mine 
întru Evanghelie [o[ti w`j patri. te,knon su.n evmoi. 
evdou,leusen eivj to. Euvagge,lion].  

23. Așadar, pe acesta nădăjduiesc a-l trimite [la 
voi], imediat ce văd cele despre mine12!  

24. Dar sunt încredințat în Domnul [pe,poiqa evn 
Kuri,w|], că și eu însumi voi veni în curând.  

25. Și l-am socotit necesar pe Epafroditos 
[VEpafro,ditoj] – fratele [to.n avdelfo.n], și împreună-
lucrătorul [sunergo.n] și împreună-luptătorul meu 
[sustratiw,thn mou], și apostolul vostru [ùmw/n 
avpo,stolon] și liturgul/ slujitorul nevoii mele [leitour- 
go.n th/j crei,aj mou] –, a-l trimite către voi,   

                                                 
11 A Sfântului Timoteos.  
12 Imediat ce văd ce se va petrece cu mine.  
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26. fiindcă era doritor de voi toți și nerăbdător, 
căci ați auzit că a fost bolnav.  

27. Și, într-adevăr, a fost bolnav13 aproape de 
moarte [hvsqe,nhsen paraplh,sion qana,tw|]! Dar Dum- 
nezeu a-avut-milă de el [avlla. ò Qeo.j hvle,hsen auvto,n]. Și 
nu numai de el ci și de mine [ouvk auvto.n de. mo,non avlla. 
kai. evme,], ca să nu am întristare peste întristare [lu,phn 
evpi. lu,phn].   

28. De aceea, degrabă l-am trimis pe el, ca 
văzându-l pe el iarăși să vă bucurați, iar eu să fiu mai 
puțin întristat.  

29. Așadar, primiți-l pe el în Domnul, cu toată 
bucuria! Și [pe unii ca] aceștia să-i aveți [drept 
oameni] cinstiți [evnti,mouj] [de către voi]! 

30. Căci pentru lucrul lui Hristos până la moarte 
s-a apropiat, punându-și-în-primejdie sufletul [parabo- 
leusa,menoj th/| yuch/|], ca să plinească lipsa voastră în 
liturghia/ slujirea mea [i[na avnaplhrw,sh| to. ùmw/n 
ùste,rhma th/j pro,j me leitourgi,aj]. 
  

                                                 
13 Sfântul Epafroditos.  
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Capitolul 3  
 

 
1. Mai departe, frații mei, bucurați-vă în Domnul 

[cai,rete evn Kuri,w]!  
Aceleași [lucruri] a vă scrie vouă mie nu îmi 

[este] greu [ovknhro,n], dar vouă vă [este lucru] sigur 
[avsfale,j].  

2. Feriți-vă de câini [tou.j ku,naj]14! Feriți-vă de 
lucrătorii cei răi [tou.j kakou.j evrga,taj]! Feriți-vă de 
tăiere [th.n katatomh,n15]16!  

3. Pentru că noi suntem tăierea-împrejur [h̀ 
peritomh,], [noi] care în Duhul lui Dumnezeu slujim [oi` 
Pneu,mati Qeou/ latreu,ontej] și ne lăudăm în Hristos 

Iisus și nu încrezându-ne în trup [ouvk evn sarki. 
pepoiqo,tej],  

4. deși eu am încredere și în trup [kai,per evgw. 
e;cwn pepoi,qhsin kai. evn sarki,]. Dacă vreun altul 
gândește a se încrede în trup, eu [cu atât] mai mult!  

5. Tăiere-împrejur a-opta-zi [peritomh/| ovktah,- 
meroj] [am primit], [fiind] din neamul lui Israil [evk 
ge,nouj VIsrah,l], seminția lui Veniamin [fulh/j Benia- 
mi,n], evreu dintre evrei [~Ebrai/oj evx ~Ebrai,wn], după 
lege: fariseos [Farisai/oj]/ fariseu.  

6. După râvnă: prigonitor al Bisericii [diw,kwn th.n 
Ἐkklhsi,an]. După dreptatea care [este] în lege: am fost 
fără-prihană [a;memptoj].   

7. [Dar] cele [care] îmi erau mie câștiguri [ke,rdh], 
pe acestea le-am socotit pagubă [zhmi,an] pentru 
Hristos.  

                                                 
14 De cei care vor să sfâșie/ să împartă Biserica.  
15 Substantivul acesta la Ac. are aici singura sa prezență în GNT.  
16 La fel este și în VUL [concisionem], în Biblia de la 1688, în BIB 

[concision], KJV. În ed. BOR 1988 și 2001: tăierea împrejur, făcându-se 
legătura cu versetul următor.   
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8. Și mai mult decât atât, eu le socotesc pe toate 
a fi pagubă, față de nemărginita-măreție [dia. to. 
ùpere,con] a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, 
pentru Care de toate am fost păgubit. Și le consider 
[pe toate] gunoaie [sku,bala], ca pe Hristos să dobân- 
desc 

9. și să mă aflu în El, nu având dreptatea mea cea 
din lege ci pe aceea din credința lui Hristos, dreptatea 
de la Dumnezeu pe temeiul credinței [th.n evk Qeou/ 
dikaiosu,nhn evpi. th/| pi,stei].  

10. [Pentru] a-L cunoaște pe El și puterea învierii 
Lui [tou/ gnw/nai Auvto.n kai. th.n du,namin th/j avnasta,sewj 
Auvtou/] și [să am] părtășia la patimile Lui [Îth.nÐ 
koinwni,an Îtw/nÐ paqhma,twn Auvtou/], împreună-luând-
același-chip al morții Lui [summorfizo,menoj tw/| qana,tw| 
Auvtou/], 

11. ca, întrucâtva, să ajung întru învierea [Lui] cea 
din morți [ei; pwj katanth,sw eivj th.n evxana,stasin th.n evk 
nekrw/n].  

12. Căci nu am luat-o deja17 sau [nu sunt] deja 
desăvârșit [ouvc o[ti h;dh e;labon h' h;dh tetelei,wmai]. Ci 

alerg după [ea] ca să o prind, după cum și eu am-fost- 
prins [katelh,mfqhn] de Hristos [Iisus18].  

13. Fraților, eu însumi nu socotesc a fi prins-o! 
Dar una [fac]: uitând cele din urma [mea] și tinzând 
[la cele] dinainte [ta. me.n ovpi,sw evpilanqano,menoj toi/j de. 
e;mprosqen evpekteino,menoj], 

14. alerg după scop [kata. skopo.n diw,kw], întru 
răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos 
Iisus [eivj to. brabei/on th/j a;nw klh,sewj tou/ Qeou/ evn 
Cristw/| VIhsou/].  
                                                 

17 Se referă la însușirea personală a dreptății lui Dumnezeu.  
18 Numele Iisus, în GNT, e pus între paranteze. El apare în VUL, 

GOC, MGK, TIS, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, TOB, L45, LND, 

K21, GNV, ERV, CNS, DBY, CEP, BUL, ASV, GSN, LBA dar nu și în BWE 
și DRB.  
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15. Prin urmare, câți suntem desăvârșiți, aceasta 
să gândim! Și dacă gândiți ceva în alt fel, și pe aceasta 
Dumnezeu v-o va descoperi [{Osoi ou=n te,leioi( tou/to 
fronw/men\ kai. ei; ti e`te,rwj fronei/te( kai. tou/to ò Qeo.j 
ùmi/n avpokalu,yei\]!  

16. Dar întru care am ajuns, pe aceea [trebuie] a 
o urma [plh.n eivj o] evfqa,samen( tw/| auvtw/| stoicei/n]19. | 

 [Dar întru care am ajuns, același canon [trebuie] 
a urma, aceeași a gândi (plh.n eivj o] evfqa,samen( tw/| auvtw/| 
stoicei/n kano,ni( to. avuto. fronei/n)20]. | 

 [Dar întru acesta, întru care am ajuns, [în] 
acesta să umblăm, după același canon, [în] acesta 
aceeași să gândim (Plh.n eivj evkei/no( eivj to. òpoi/on 
evfqa,samen( a;j peripatw/men kata. to.n auvto.n kano,na( a;j 
fronw/men to. auvto,)21].    

17. Fraților, faceți-vă împreună-imitatorii [sum- 
mimhtai,] mei! Și priviți pe cei ce umblă astfel, precum 
ne aveți exemplu [tu,pon] pe noi!   

18. Căci mulți umblă, [despre] care, de multe ori, 
v-am spus vouă.  

                                                 
19 Varianta GNT se regăsește și în TIS.  
20 Varianta existentă în ediția GOC, ortodoxă, unde kano,ni apare 

de trei ori: la II Cor. 10, 16, la Gal. 6, 16 și la Filip. 3, 16. Varianta GOC e 
tradusă în Biblia de la 1688, canon fiind aici tradus prin pravilă, cât și în 
ed. BOR 1988 și 2001, unde canon e tradus prin dreptar.  

Textul GOC e confirmat de VUL, unde găsim următorul conținut:  

„verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus et in eadem 
permaneamus regula [cu toate acestea, în care am ajuns, aceeași să 
gândim și în aceeași regulă să rămânem]”, regula fiind corelativul lui 
kano,ni.  

21 Varianta existentă în MGK, de asemenea o ediție ortodoxă. O 
formă asemănătoare găsim în WSL [Noul Testament al lui John Wesley 

din 1755]: „But whereunto we have already attained, let us walk by the 
same rule, let us mind the same thing [dar în cele pe care noi deja le-am 
dobândit, să umblăm după aceeași regulă, gândind același lucru]” dar și 

în TNT [Noul Testament al lui William Tyndale din 1534]:                                      
„Neverthelesse in that wher vnto we are come let vs procede by one rule 
that we maye be of one acorde [cu toate acestea, în cele care noi am 

ajuns, să mergem după o singură regulă, ca noi să fim în aceeași 
înțelegere].  
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Dar acum, și spun [asta] plângând, [sunt] 
dușmanii crucii lui Hristos [tou.j evcqrou.j tou/ staurou/ 
tou/ Cristou],  

19. al cărora sfârșit [este] pieirea. Al cărora 
dumnezeu este stomacul [w-n ò qeo.j h̀ koili,a] și slava 
[lor este] în rușinea lor [h̀ do,xa evn th/| aivscu,nh| auvtw/n], 
[căci] cele pământești gândesc.  

20. Căci cetățenia noastră este în ceruri [h̀mw/n 
ga.r to. poli,teuma evn ouvranoi/j u`pa,rcei], de unde și Mân- 
tuitor [Swth/ra] așteptăm, pe Domnul Iisus Hristos.  

21. Care va preface trupul smereniei noastre [Ὃj 
metaschmati,sei to. sw/ma th/j tapeinw,sewj h̀mw/n], [ca] să-
aibă-același-chip al trupului slavei Lui [su,mmorfon tw/| 
sw,mati th/j do,xhj Auvtou/], potrivit cu lucrarea puterii 
Lui și să-și supună Lui toate [kata. th.n evne,rgeian tou/ 
du,nasqai Auvto.n kai. ùpota,xai Auvtw/| ta. pa,nta].  
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Capitolul 4 
 
 

1. De aceea, frații mei iubiți și doriți [avdelfoi, mou 
avgaphtoi. kai. evpipo,qhtoi], bucuria și cununa mea [cara. 
kai. ste,fano,j mou], așa să stați în Domnul [sth,kete evn 
Kuri,w], iubiților!  

2. O rog pe Evodia [Euvodi,a] și o rog pe Sintihi 
[Suntu,ch]22 [ca] aceeași a gândi în Domnul.   

3. Și te rog și pe tine, adevăratule prieten-de-jug 
[gnh,sie su,zuge]23, ajută-le lor, care în Evanghelie s-au 
luptat, [împreună] cu mine și [cu] Climis [Klh,mhj]24 și 
[cu] ceilalți împreună-lucrători ai mei, ale căror nume 
[sunt] în cartea vieții [w-n ta. ovno,mata evn bi,blw| zwh/j]!  

4. Bucurați-vă mereu în Domnul! [Și] iarăși voi 
zice: Bucurați-vă!    

5. Blândețea voastră să se facă cunoscută tuturor 
oamenilor! Domnul [este] aproape.  

6. De nimic nu vă îngrijorați, ci în toată ruga și 
rugăciunea, cu mulțumire să se facă cunoscute cere- 
rile voastre către Dumnezeu [meta. euvcaristi,aj ta. 
aivth,mata ùmw/n gnwrize,sqw pro.j to.n Qeo,n]! 

7. Și pacea lui Dumnezeu, [care] covârșește toată 
mintea [h̀ ùpere,cousa pa,nta nou/n], va păzi inimile 
voastre și cugetele voastre în Hristos Iisus.   

8. Mai departe, fraților, câte sunt adevărate, câte 
[sunt] de cinste, câte [sunt] drepte, câte [sunt] curate, 
câte [sunt] de iubit, câte [sunt cu] bun-nume [o[sa 
evsti.n avlhqh/( o[sa semna,( o[sa di,kaia( o[sa àgna,( o[sa 
                                                 

22 Sfântul Apostol Pavlos e pomenit pe 29 iunie, Sfântul Apostol 
Timoteos pe 22 ianuarie, Sfântul Apostol Epafroditos este pomenit pe 29 
martie și pe 8 decembrie. Despre Sfânta Evodia aveam aici câteva date: 
http://www.saint.gr/4164/saint.aspx iar despre Sfânta Sintihi aici: 
http://www.saint.gr/4165/saint.aspx, însă fără zilele lor de pomenire.  

23 În GOC s-a înțeles că e vorba despre un nume personal: 
Su,zugoj. De aceea tot ca nume personal apare și în ed. BOR 1988 și 2001.   

24 Sfântul Climis Romanul este pomenit pe 24 noiembrie.  
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prosfilh/( o[sa eu;fhma], orice virtute și orice laudă, pe 
acestea să le socotiți!  

9. Și pe cele [pe care] le-ați învățat și le-ați 
primit și le-ați auzit și le-ați văzut în mine [ei;dete evn 
evmoi,], pe acestea să le faceți! Și Dumnezeul păcii [ò 
Qeo.j th/j eivrh,nhj] va fi cu voi.  

10. Și m-am bucurat mult în Domnul că acum, 
[ca] odinioară, ați reînviat a gândi pentru mine 
[avneqa,lete to. ùpe.r evmou/ fronei/n], spre care și gândeați, 
și [atunci când] nu-aveați-timp [hvkairei/sqe]. 

11. Nu o spun [pentru] că aș duce lipsă. Căci eu 
m-am învățat [ca] în care sunt să fiu mulțumit 
[auvta,rkhj].  

12. Eu știu și să mă smeresc, știu și să fiu 
îmbelșugat. În tot și în toate am fost învățat-tainic 

[memu,hmai], [adică] și a mă sătura și a fi flămând și a fi 
îmbelșugat și a fi lipsit!  

13. Toate le pot în Cel [care] mă întărește pe 
mine [pa,nta ivscu,w evn tw/| evndunamou/nti, me]: [Hristos 
(Cristw/|)25]!   

14. Căci bine ați făcut [făcându-vă] împreună-
părtași [sugkoinwnh,sante,j] la necazul meu.  

15. Dar știți și voi, filippisinilor [Filipph,sioi], că 
în începutul Evangheliei, când am ieșit din 
Macedonia [Makedoni,a], nicio Biserică [nu] s-a făcut 
părtașă [cu] mine în cuvântul dăruirii și al primirii, 
fără numai voi [ouvdemi,a moi Ἐkklhsi,a evkoinw,nhsen eivj 
lo,gon do,sewj kai. lh,myewj eiv mh. ùmei/j mo,noi].  

16. Căci și în Tessalonichi [Qessaloni,kh|], și odată, 
și de două ori, ați trimis întru nevoia mea.    

17. [Și] nu că eu caut darul [to. do,ma], ci caut 
rodul [care] prisosește întru cuvântul vostru.  

                                                 
25 Cuvântul Hristos apare în GOC dar nu și în GNT. El apare și în 

Biblia de la 1688, în ed. BOR 1988 și 2001, în KJV, L45, LUO, R95, SVN, 
NCB dar nu și în VUL, NAB, W78, WYC, NRS, MOF.  
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18. Și am primit de toate și am-din-belșug! Am 
fost îndestulat primind de la Epafroditos cele de la 
voi, [care sunt] miros de bună-mireasmă [ovsmh.n 
euvwdi,aj], jertfă primită [qusi,an dekth,n], bine-plăcută 
lui Dumnezeu [euva,reston tw/| Qew/|].  

19. Iar Dumnezeul meu să vă împlinească toată 
nevoia voastră după bogăția Lui, în slava în Hristos 
Iisus!  

20. Iar lui Dumnezeu și Tatălui nostru, slavă 
întru vecii vecilor! Amin.  

21. Îmbrățișați pe tot cel Sfânt în Hristos Iisus 
[Aspa,sasqe pa,nta Ἃgion evn Cristw/| VIhsou/]! Vă 

îmbrățișează pe voi cei împreună frați cu mine.  
22. Vă îmbrățișează pe voi toți Sfinții [avspa,zontai 

ùma/j pa,ntej oi` Ἃgioi], și, mai ales, cei din casa 
Cesarului [evk th/j Kai,saroj oivki,aj].  

23. Harul Domnului Iisus Hristos [să fie] cu 
duhul vostru!    
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